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আধুননক ংস্কৃত ছছোটগল্প  নোটকক ফনণিত ভোভনমক ভযো : একনট অধযমন
নফত্র বট্টোচোমি
প্রোক্তন ছোত্র, ংস্কৃত নফবোগ, তোম্রনরপ্ত ভোনফদযোরয়, নভফঙ্গ, বোযত
Abstract:
'Problem' is an undesirable aspect of human life but problem-free human life cannot be imagined.
Where contemporary issues are observed in the mirror literature of society, there is no doubt that
contemporary problems will find a place effortlessly. Modern Sanskrit literature (i.e. short stories
and plays), like other provincial literatures, reflects the problems of contemporary human life.
Although people have become modern with the passage of time, medieval problems like caste
system, oppression of women, disrespect to women, discrimination of religion-caste-nation still exist
equally today. Although the development of human life has kept pace with the times, the decline of
humanity has also happened rapidly. The depth of emotion has diminished. Spiritual relationships
have become increasingly artificial. Everywhere selfishness, greed, lust has become predominant in
life. Politics, abuse of power, nepotism have made human life miserable. Unemployment and labor
movement have taken the shape of an explosion. Naturally, these subjects have become one of the
preoccupations of modern Sanskrit writers and the problematic stories of human life have been
written in their pens.
Key Words: Contemporary Problems, Drama, Modern Sanskrit Literature, Politics, Short Stories,
Women, Workers, Unemployment.

বূনভকো: ভোনফজীফন ভযোফৃত। ভযোনফীন ভোনফজীফন কল্পনোতীত। ুখ-দুঃখ, বোকরো-ভন্দ, ভযো-ভোধোকনয ভধয
নদকমই ভোনফজীফন প্রনতনিত। এই ভোনফজীফন ফযোনক্তককনিক, ফযোনক্ত ভোজককনিক। স্বোবোনফকবোকফ ভোনফজীফকনয
ভযোগুনর োভোনজক ভযোরূক নযগনণত। নফশ্বৃনিয অনন্তয ভোনফৃনিয যভুূতি ছথকক ভোনুলকক ফহুনফধ ভযোয ম্মুখীন
কত কমকছ। তো আভোয ইনতোকয োতোম ছদখকত োই। ফরো ম োনতয র ভোকজয দিণ। ছই দিকণ নযদৃযভোন
ভোনফজীফকনয বোকরো-ভন্দ, ুখ-দুঃখ, ভযো-ভোধোকনয ফোস্তফ নচত্র। আধুননক ংস্কৃত োনতয তোয ফযোনতক্রভ নম। মুকগয
কঙ্গ তোর নভনরকম অনযোনয প্রোকদনক োনকতযয ভকতো আধুননক ংস্কৃত োনকতযয প্রনতনট ছকত্র ভোনফজীফকনয ভোভনমক
ভযোয কথো ফনণিত কমকছ। এই ছোধকত্র আধুননক ংস্কৃত ছছোটগল্প  নোটকক ফনণিত ভোভনমক ভযোয নফলমনট
মিোকরোচনো কযো কমকছ।
প্রোচীন  ভধযমুগীম যোজতকেয অফোকন আধুননক মুকগ গণতে প্রনতনিত কমকছ । যোজোয নযফকতি দর কম উকেকছ
ফিভম ক্ষভতোয অনধকোযী । জনভদোনয প্রথোয নফকরো ঘকটকছ নকন্তু ধনী  দনযকেয নফকবদ আয প্রকট কমকছ । নক্ষো ছকফর
নননদিি ম্প্রদোম ফো ছগোিীয ভকধয ীভোফদ্ধ নো ছথকক ফিস্তকয নফস্তোয রোব ককযকছ । নকন্তু তোয োকথ ফৃনদ্ধ ছকমকছ ছফকোযত্ব ।
চোকযী ছক্ষকত্র চকরকছ স্বজনকোলণ । ফযোফো ছক্ষকত্র ছফক কছ কোকরোফোজোনয । ফতিভোন ভকম দোাঁন কম ভোনুল আধুননক কমকছ
নেকই নকন্তু নপ্রথোয ভকতো ভধযমুগীম নচন্তোধোযো ছথকক ভোনুল এখকনো ছফনযকম আকত োকযনন । কোকরো ছভকমকদয দদিো
আজ ভোকজ নফদযভোন । অফকণি ফো নবনজোনতকত নফফো ছদখো নদকর তোকদয  কত কমকছ ভোকজয উাঁচু স্থোনীম
ফযোনক্তফকগিয ছযোলোনকর । ঘকটকছ অনোয নকনরং-এয ভকতো ঘটনো । নফদযোয ছথকক নফত্ত কমকছ ূজনীম । জনকনতোয ছথকক
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অনবকনতো কমকছ আদযণীম । নননফিচোকয চকরকছ ক্ষভতোয অফযোফোয । োম্প্রনতককোকর উক্ত নফলমগুনরই কম উকেকছ
আঞ্চনরক োননতযককদয উজীফয । স্বোবোনফকবোকফ আধুননক ংস্কৃত োনকতয এয নফস্তয প্রবোফ ক কছ । এই ছোধকত্র
ককমকনট ননফিোনচত আধুননক ংস্কৃত ছছোটগল্প  নোটকক প্রনতোনদত ভোভনমক োভোনজক, অথিনননতক, যোজনননতক, ধভিীম,
নক্ষো  ফযোনক্তগত ভযোগুনর ক্রভোন্বকম আকরোচনো কযো কমকছ ।

১) ভোনফতোয অফক্ষমজননত ভযো: মুকগয কঙ্গ তোর নভনরকম ভোনুল ক্রভুঃ উন্নত কমকছ । উন্নত কমকছ ভোনুকলয নচন্তোধোযো
 দৃনিবনঙ্গ । নকন্তু তোয োকথ োকথই হ্রো ছকমকছ ভোনুকলয আকফগ, দূযত্ব ছফক কছ ম্পককি, ছদখো নদকমকছ ভূরযকফোকধয
অবোফ । আধুননক মোনেক জীফকন ভোনুল আয একক অকযয দুঃখ-ককি ভভিী কম উেকত োযকছ নো । আধুননক ংস্কৃত
োনকতযয নফনবন্ন ছক্ষকত্র ভোননফক ভূরযকফোকধয অবোফ নযদৃযভোন । তোযোদ বট্টোচোকমিযয 'ট্টকোনিকো' গকল্প জীনফত স্বোভীকক
ভৃত ধকয ননকম োক্তোয, বফদয, ছজযোনতলী করকক স্ত্রী ছ কক োেোম । স্ত্রীয নচৎকোকয ছজকগ উকে স্বোভী জর, করো, কোাঁেোর
ইতযোনদ ছখকত ইচ্ছো প্রকো ককয । অথচ স্বোভীয ভৃতুয অফযম্ভোফী ছবকফ স্ত্রী নফকলযয ছজোগো  ককয, স্বোভীয ফন্ধু চযণ জীনফত
ফন্ধুকক ভৃত ছবকফ ননকম তোয ভোথোম তুরী োতো ছছোাঁমোম । জীনফত ভোনুলকক ইচ্ছোকৃত ভযণোন্ন ছবকফ তোয প্রনত এভন আচযণ
ভোননফকতোয অফক্ষকময নযচমই ফন ককয । স্বোভীয জীফকনয ছথকক ভযণই ছমন কম উকেকছ স্ত্রীয কোভয । স্বোভীয ভৃতুয নো
মোম নফযক্ত, আোত, ক্রুদ্ধ স্ত্রী ফকর কে, "অমং জীফকন ভোং দদো, ভযকণऽন ধক্ষযনত।"১ । আফোয নপ্রমজকনয ভৃতুয
ংফোকদ ছমখোকন োধোযকণয ভুকখ খোফোয ছযোকচ নো, ছখোকন অকৌচ মোয আকগ ফঙ্গকভোননীয খোমোয দৃয আধুননক
ভোকজ ভোনফতোয অফক্ষমজননত ভযোকক স্পিবোকফ প্রদিন ককয । নকদ্ধশ্বয চকট্টোোধযোকময 'ননোনফতো নম্' নোটকক
অভোননফকতোয ননদিন ছদখো মোম । নোটককয কোননী অনুোকয অুস্থ ননোকদফীয জ্ঞোন নো ছপযোম মোকত নচযনদকনয ভকতো তোয
জ্ঞোন নো ছপকয, ছই ফযফস্থো ননকত উদযত ম ূযফী  উত্তযো ।

"ূযফী - নকন্তু ননোকদফী তু অধুনোন ংজ্ঞোং ন রব্ধফতী । নকং নফকধমম্ ?
উত্তযো (স্বগতম্) - নচযকভফ রুপ্তংজ্ঞো মথো যোৎ কদফ নফধযকত ।"২
২) যোজনীনত  ক্ষভতোয অফযোফোযজননত ভযো: যোজতকেয অফোকন গণতে প্রনতনিত কর ুনফধোফোদী নকছু যোজনননতক
ছনতো কোকর কোকর গণতকেয অফভোননো ককয এককছন । তোাঁযো তোাঁকদয ক্ষভতোয অফযোফোয ককয চকরকছন। তোযই প্রনতপরন
ছদখো নগকমকছ নফ  একু তককয ছফ নকছু নোটযোনকতয । যোধোফল্লব নত্রোেীয 'ভকধোনী' নোটকক যোজনননতক
ছনতৃফৃকন্দয ক্ষভতোয আস্ফোরন, তৎ ছবোগফোদী ভোকজয নগ্নরূ নযদৃযভোন । দোগী অযোধী কম ক্ষভতোোরী
যোজনননতক ছনতোয ছত্রছোমোম আনিত মোয কোযকণ অযোধী অযোধভুক্ত, তোয োতখুন ভোপ । এ ছমন ফতিভোন ভোকজয
যোজনীনতয ফোস্তফনচত্র । আফোয উক্ত নোটকক ভুখযভেীয োরোয বোকগ্নয বোইকো মোয কোযকণ চোকনয োমো যোজনননতক
ক্ষভতোয অফযোফোযককই প্রদিন ককয । গণতেপ্রধোন বোযতফকলিয ননফিোচন ফযফস্থোয প্রনত তীক্ষ্ণ কটোক্ষ প্রদনিত কমকছ
নকদ্ধশ্বয চকট্টোোধযোকময 'অথ নকম্' নোটকক । উক্ত নোটকক ছবোকটয ূকফি ছবোটফযোকেয স্বোকথি যোজনননতক ছনতৃফৃকন্দয নভকথয
প্রনতশ্রুনত, ছনতোকদয ফক্তৃতো িফকণ জনগকণয প্রফর অননচ্ছো, কর যোজনননতক দকরয প্রনত োধোযণ ভোনুকলয অনফশ্বো,
ছবোকটয ভম োকদকরয কোযচুন ইতযোনদ নফলমগুনর ফনণিত কমকছ । আফোয নকদ্ধশ্বয চকট্টোোধযোকময 'স্বগিীমনম্' নোটকক
ভোকজয উাঁচু স্তকযয ভোনুকলয ভকধয ফিকোরীন দনিীনত, যোজনননতক ছনতোকদয ছরোব-রোরো, ভোকজয প্রনতনট ছক্ষকত্রয
যোজনীনতকযণ, োম্প্রদোনমক ম্প্রীনতয আ োকর যোজনননতক স্বোথিননদ্ধ, বননতকতো দূকয ছেকর নদকম ছকফর অথি-নোযী-ক্ষভতোয
ছরোকব দর নযফতিন, ছকোকনোরূ যোজনননতক ফযোকগ্রোউন্ড নো থোকো কে নচত্রোনবকনত্রীকদয ভেী ফো োংদ কদ ননফিোনচত
মো, ভেী বোম অনোস্থো প্রস্তোফ একন অনধকফন ছবকঙ ছদমোয প্রকচিো, দোনমত্ব োরকনয নযফকতি যোজনননতক ছনতোকদয
অথিকরোবী ভোননকতোয ভকতো আধুননক মুকগয যোজনননতক নযভণ্ডকরয অতযন্ত প্রোনঙ্গক নফলম ম্পনকিত ভযোগুনর উকে
এককছ ।
৩) ছফকোযত্ব  স্বজনকোলণজননত ভযো: নফং এফং একনফং তোব্দীকত মুফভোকজ ছম কর ভযো অতযন্ত গুরুতয আকোয
ধোযণ ককযনছর ছগুনরয ভকধয অনযতভ র এই 'ছফকোযত্ব' । এই ছফকোযকত্বয অনযতভ কোযণ র ভোকজয নফত্তফোন 
ক্ষভতোোরী ফযোনক্তফকগিয অঙ্গুরী ছরকন চোকনযকক্ষকত্র স্বজনকোলণতো । আধুননক মুকগ ভোকজয ফিস্তকয নক্ষোয ফযোক নফস্তোয
ঘকটকছ নকন্তু ছই নক্ষোয ভোনুোকত চোকনযকক্ষকত্র কদয ৃনি নো মোম চোকনযকক্ষকত্র কনেন প্রনতকমোনগতো ছদখো ছদম । এই
ভুূকতি নকছু নফত্তফোন, প্রবোফোরী  যোজনননতক ফযোনক্তফগি ননকজকদয ক্ষভতোয অফযোফোয ককয চোকনযকক্ষকত্র ননকজয নযনচত
ফো আত্মীমগণকক ুকমোগ ককয ছদমোয ছচিো কযকত থোকক । পকর ফতিভোন ভোকজ ছফকোযত্ব একটো নফকস্ফোযকণয আকোয
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ধোযণ ককয । এই ছফকোযত্ব  স্বজনকোলণকক উজীফয ককয বোযতফকলি ফহু প্রোকদনক োনতয যনচত কমকছ । ংস্কৃত
োনকতয ছই ধোযো প্রফোনত কম চকরকছ । নযদত্ত ভিোয 'োক্ষোৎকোযীমম্' গকল্প নক্ষোজগকতয ননকমোগ ম্পনকিত দনিীনত
ছচোকখ ক  । যোধোফল্লব নত্রোেীয 'ফোমফো' গকল্প ন.এইচ.ন ন নগ্রয জনয গকফলণোযত গকফলক গকফনলকোকদয v i v a
ম্পনকিত গবীয ভযো নযদৃযভোন । আফোয যোধোফল্লব নত্রোেীয 'ভকধোণী' নোটকক ভুখযভেীয োরোয বোকগ্নয বোইকো
মোয কোযকণ ছিিীয কোকছ চোকযী োমোয নফলমনট স্বজনকোলকণয দৃিোন্তককই তুকর ধকয।

৪)ণপ্রথো, নোযী ননমিোতন  নোযীভযো: ণপ্রথো ছথকক নোযী ননমিোতন, নফধফোকদয মেণো ছথকক কভিযতো নোযীকদয ভযো,
ংোয ছথকক ভোজ প্রনতনট ছক্ষকত্র নোযীকক অফকরো প্রবৃনত নফলমগুনর আধুননক মুকগ বীলণবোকফ প্রকট কম উকেকছ ।
স্বোবোনফকবোকফই উক্ত নফলমগুনর আধুননক মুকগয োননতযককদয কোকছ প্রধোন উজীফয কম উকেকছ এফং তোকদয করকভ যনচত
কমকছ নোযী জীফকনয ভভিস্পিী কোননী । নফফোকয ূকফি নোযী ছমন নতো-ভোতোয কোকছ এক ছফোঝো, নফফোকয য কখন স্বোভী
কখন ফো শ্বশুয-োশুন য কোকছ ছ ম অতযচোনযতো, আফোয স্বোভী গত কর নফধফো কম ফোকয ফোন য কোকছ ছ কম কে
চক্ষুূর । এভনই কনেন ধোযোফোনকতোম মুগ মুগ ধকয প্রফোনত নোযী জীফন । নোযীজীফকনয এই ভযো ছথকক ভৃতুযই ছমন কম
উকেকছ ভুনক্তরোকবয একভোত্র থ । নচন্তোযণ চক্রফতিীয 'ুীরো' গকল্প ফনণিত কমকছ ুীরো নোভক োন্ত স্ববোফো রূনচ ম্পন্নো
এক নোযী নকবোকফ এক ভোতোর রম্পট স্বোভী কতৃিক োযীনযক  ভোননক অতযচোকযয নকোয কত কত একভম ভৃতুয ফযণ
ককয । িীকফনুধয তকিতীথি নফযনচত 'ছফরো' ছছোটগকল্পয কোননী আফনতিত কমকছ ছফরোকক ছকি ককয । নতৃ-ভোতৃীন ছফরোয
নফকম ম দ্বোদ ফৎয ফমক । নকন্তু োশুন য কুনটরতোম স্বোভীুখ তোয বোকগয ছজোকটনন । ননিুযো ভুখযো োশুন  ছছকরকক
ফুনঝকম ছদম তোয স্ত্রী ছফরো তোয ভোতৃকদ্বনলণী । ফনকছু ফুঝকত ছকয প্রনতফোদ কযকত োকযনন ছফরো । তোকক ননযস্ত্র ককযনছর
তোয ভৃত নতোয উকদফোণী ,
"ছনফকোমোুঃ ছকফরং ছফোমোম্ অনধকোযুঃ, ুখং দুঃখং ঘৃণোং রজ্োং র্ব্িকভফ নফোম নতকফো কতিফযো…"৩ ।
ঘটনো যম্পযোম কন্ধয ছফরোম যুরুকলয কঙ্গ ফোকযোরোকয অযোকধ শ্বশুযোরম ছথকক ফনষ্কৃত কত ম ছফরোকক । তোযোদ
বট্টোচোকমিযয 'নফলভযভৃতম্' ছছোটগকল্প এক স্বোভী কতৃিক স্ত্রীকক প্রোকযয কোননী ফনণিত কমকছ । স্ববোফ ছদোকল প্ররম্ব প্রনতননমত
ভন্দোনকনীকক প্রোয কযকত থোকক । প্রোকযয ভোত্রো উত্তকযোত্তয ফৃনদ্ধ োম । ছরখককয বোলোম,
"তো নং ক্রভকো গুরুতযং জোতম্"৪।
তোযোদ বট্টোচোকমিযয 'বফোরী' গকল্প এক টযোযো, কোকরো, খফিোকৃনত ছভকময কোননী ফনণিত কমকছ । গোকময যকঙয কোযকণ
ছ কখকনো কোকযো কোকছ নফন্দুভোত্র আদয মত্ন োমনন। নতোয কথোম ছ নছর, "কৃষ্ণোমোং ননস্তোযকো অভোননকফ"৫ । বফোরী
কৃষ্ণকোমো ফকর তোয নফকময টোকো ছজোগো  কযকত নগকম নবকট ভোনট নো ছল মিন্ত নফনক্র কযকত ম, এই ছবকফ েস্ত থোকত
বফোরীয নতো-ভোতো । কোরক্রকভ তোয নফকম ম ছগোনফকন্দয কঙ্গ । োযোনদন অক্লোন্ত নযিভ ককয ছ ছচিো কযত স্বোভীয ভন
জম কযকত । নকন্তু ছ ফযোথি ম। তোয স্বোভী এক ছগৌযফণিো চিভনল্লকোয প্রনত আকৃি ম । ছকফরভোত্র গোকময যং কোকরো ফকর
ভোকজয প্রনতনট ভোনুকলয কোকছ ছ নছর রোনিত, অফকনরত । তোয জীফকনয ছল প্রোথিণো নছর, যজকে ছ ছমন চিভনল্লকোয
ভকতো ছগৌযফণিো কমই জে ননকত োকয । পিো  কোকরোয ছবদোকবদ আধুননক মুকগ নফদযভোন । কোকরো ছভকমকক নফকম
কযকত োত্রক্ষ আজ অনধক কনয দোনফ জোননকম থোকক । তোযোদ বট্টোচোকমিযয 'বফোরী' গকল্প প্রনতোনদত কোকরো ছভকম
বফোরীয ভযো ছমন আধুননক ভোকজয ফোস্তনফক ভযোয প্রনতরূ কম উকেকছ ।
নফধফো নোযীকদয অনযতভ আিম র তোকদয ফোকয ফোন  । আফোয বোই ছফোকনয ম্পকি মো উনচত বীলণ ভধুয । একক
অকযয দুঃখ ককি ভনভিতো একোন্ত কোভয । নকন্তু ফোস্তকফ ভোকঝ ভোকঝ তোয উকটোটোই ঘকট । িীজীফ নযোমতীকথিয 'নফফোনফ ম্বনম্' নোভক প্রকন এভনই এক কোননী আভযো ছদখকত োই । ছমখোকন এক নফধফো ছফোকনয প্রনত বোইকময চযভ
দফিযফোকযয কোননী ফনণিত কমকছ । লকিোধি ফৃদ্ধ যনতকোন্ত ননকজয নফধফো ছফোনকক নযচোনযকোয ছচোকখ ছদকখ, নযচোনযকোকদয
কঙ্গই যোকখ এফং ককরয োভকন ননকজয ছফোনকক নযচোনযকোরূক নযচম নদকম থোকক । ছ ননকজয কদোযো বনগনীকক
"বফধফয-দোফ-দগ্ধভুখী ৃগোরী"৬ ফকর কম্বোধন ককয । কখন আফোয "নফধফো-ভুখদিনং মোত্রোবঙ্গোম বফনত"৭ ফকর ছ ননকজয
ছফোনকক অভোন ককয । এই প্রকন আধুননক ভোকজয দনট অনোকোনিত নদক পুকট উকেকছ । প্রথভ, ছফোকনয প্রনত বোইকময
দফিযফোয । নদ্বতীম, নফধফোকদয প্রনত ভোনুকলয রূঢ ভোননকতো ।
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নপ্রথো একনট োভোনজক ফযোনধ । ছম ফযোনধয কফকর ছকফর নোযীককই ছল কত মনন, তোয োকথ এয নফরুকদ্ধ
প্রনতফোদকোযী ুরুলকক  কত কমকছ নফস্তয ভযোম । অনবযোজ যোকজি নভকিয 'অনবিভুোমণম্' নোনটকোকত নপ্রথোয
নফরুকদ্ধ প্রনতফোদ জোনোকনো, ন নো ননকম নফকম কযো, পরস্বরূ নযফোকযয নফযোগবোজন মো এক ুরুকলয কোননী ফনণিত
কমকছ । আফোয নযদত্ত ভিোয 'ফধূদনম্' নোটকক উচ্চ ননক্ষতো প্রভীরোকক নফকম ককয ুত্র ছমোগয ন োমনন ফকর ভকন ককয
প্রভীরোয শ্বশুয-োশুন  । যফতিীকোকর প্রভীরোকক তযো কত ম । ফতিভোন মুকগ ন নদকত অোযগ ফধূয তযোয কোননী
ংফোদকত্র ননতয নযরনক্ষত ম । ছনোদনোথ নভকিয 'কুমিোৎ দো ভঙ্গরম্' নোটকক ফনণিত কমকছ 'নীযজো' নোকভ এক অবোনগনীয
কোননী । নফকময ূকফি ছ নছর নতো-ভোতোয কোকছ ছফোঝো এফং নফকময য স্বোভী  শ্বশুযফোন য দযকদয কোকছ ছ কমনছর
ভোননক  োযীনযক অতযোচোকযয নকোয । অফককল ভৃতুযকতই তোয নচযভুনক্ত ঘকট । এবোকফই িীননফো দীনক্ষকতয 'অভৃতো',
যোধোফল্লব নত্রোেীয 'ছোভপ্রবম্', ননতযোনন্দ স্মৃনততীকথিয 'ছকৌরীনযনযযক্ষণম্', ছকফচি দোকয 'আো', ফীণোোনণ োটনীয
'প্রনতফুদ্ধো' প্রবৃনত যচনোগুনরকত আধুননক ভোকজয নোযীকদয ভযোয নচত্র নযরনক্ষত ম ।
৫) ছবদোকবদজননত ভযো: জোনত, ফণি  ধকভিয ছবদোকবদ আধুননক ভোকজ প্রকট কম উকেকছ । স্বোবোনফকবোকফ ছই
নফলমগুনর আধুননক োনকতয স্থোন ছকমকছ । দগিোদত্ত োস্ত্রীয 'তৃণজোতকম্' নোটকক জোতোকতয ভযোয প্রকটতো নযকফনত
কমকছ । আফোয যভোকোন্ত শুক্লোয 'নণ্ডতযোজীমম্' নোটকক নন্দু ব্রোহ্মণ নণ্ডতযোজ জগন্নোথ নফফো ককয োজোোকনয োনরতো
কনযো রফঙ্গীকক । ভোকজয ছনতৃফৃন্দ এই নন্দু-ভুরভোকনয নফফো ছভকন ননকত োকযনন । যক্ষকণ রফঙ্গী  জগন্নোকথয য
োযীনযক  ভোননক অতযোচোয চোরোকনো ম । মোয পরস্বরূ তোযো ভৃতুযফযণ ককয । আধুননক মুকগ নবন্ন ধকভি নবন্ন ফকণি
নফফোকয কোযকণ ফহু নযনোযীকক ভোকজয উাঁচু স্তকযয ছনতৃফৃকন্দয ছযোকলয নকোয কত কমকছ । ফতিভোন ংফোদত্রগুনরকত
এয অজস্র ননদিন োমো মোম ।

৬) িনভক আকন্দোরন  িনভককদয ভযো: 'No Work, No Pay' ননমভোফরীকত কভিযত িনভককদয দদিো মখন চযকভ
ছৌাঁছোম তখন নযোময অনধকোকযয দোফী ননকম ভোনরক ছগোিীয অফভোননোয নফরুকদ্ধ গক  কে িনভক আকন্দোরন, দপোম দপোম
চকর ধভিঘট  কভিী জভোকমত । নল্প যগুনরকত এভন ঘটনো প্রোমই ছদখো মোম । আধুননক মুকগয প্রোনঙ্গকতোকক দৃনিকত
ছযকখ স্বোবোনফকবোকফ ভোভনমক োননতযককদয করকভ িনভক আকন্দোরন একনট জোমগো ককয ননকমকছ । ফীকযি কুভোয
বট্টোচোমিয নফযনচত 'োদূিরকটম্' নোটকক একনট নযফন ংস্থোয তোযোতরো ন কোম িনভক ংগেকনয ছনতৃফৃকন্দয আহ্বোকন
ধভিঘট, যফতিীকোকর আকরোচনোয ভোধযকভ ছই ধভিঘট প্রতযোোয, আফোয নযফন ংস্থোয ছ ছকোমোটিোি গকণচি
অযোনবননউকত নযফন ংস্থোয কভিীকদয জভোকমকতয নচত্র ফনণিত কমকছ ।
উংোয: কোকরয দিণরূ োনকতয ভকোরীন ভযোগুনরয স্থোন োমো অতযন্ত স্বোবোনফক । একক্ষকত্র প্রোকদনক
োনতযগুনরয নফকল বূনভকো থোকক । ংস্কৃত োনতয নচযোচনযত গনণ্ডয ফোইকয কতটো োফরীর কতটো ভথি তোয নযচম
আধুননক ংস্কৃত োনতয ফন ককয চকরকছ । কল্পকথোম আত্মতৃনপ্তয নযফকতি ফোস্তনফক ভোকজয ভযোয নচত্র নযকফকনয
ভোধযকভ আধুননক ংস্কৃত োনতয হৃদমস্পিী কম উকেকছ । এই আধুননক ংস্কৃত োনকতযয ককমকনট ননফিোনচত ছছোটগল্প 
নোটক ভোভনমক ভযোয োোোন ভোভনমক ভোননক প্রফৃনত্তগুনরয ছমন জীফন্ত দনরর কম উকেকছ ।
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